
 
 جامعة المنوفية 

 ية الحقوقكل     
 إدارة الشئون اإلدارية

 شئون هيئة التدريس   
 

 البيانات الشخصية

 د/ حسين حنفي إبراهيم  عمر .أ:االسم 

 0م52/8/6611: تاريخ الميالد

 0م بوظيفة معيد 7/3/6686:  تاريخ التعيين
  0م 3/3/6660 : تاريخ استالم العمل

عارة : من اإل عودة  عد ال مل ب ستالم الع  -تاريخ ا

8/9/0202  

                      قسم القانون الدولى العامبأستاذ  -الوظيفـــــــة::

 بكلية الحقوق بشبين الكوم.  للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية  **            

 المؤهالت العلمية :  

 0م بتقدير جيد جدا 6688ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو  -0
 م  بتقدير جيد6686لجنائى حقوق جامعة عين شمس دور أكتوبر دبلوم القانون ا -5

 م بتقدير جيد6660دبلوم القانون العام حقوق جامعة  القاهرة دور مايو  -3

م بتقدير جيد جدا مع التوصية بتبااد  الرساالة ماع 6667درجة الدكتوراه فى الحقوق عين شمس  -4

 م 6667الجامعات األخرى 

  التدريج الوظيفى :

 0م 7/3/6686عيد بقسم القانون الدولى العام حقوق المنوفية اعتبارا من م -6
م بقارار رئايس 8/6/6660مدرس مساعد بقسم القانون الدولى العام حقوق المنوفية اعتباارا مان  -5

 8/6/6666بتاريخ  717الجامعة رقم 

 

بقرار رئيس الجامعاة رقام  0م36/8/6667مدرس بقسم القانون الدولى العام حقوق المنوفية اعتبارا من  -3

 0م56/6/6667بتاريخ  6636
بتاااريخ   6686بقاارار رئاايس الجامعااة رقاام  58/2/5001أساتاذ مساااعد بقساام القااانون الاادولى العااام اعتبااارا ماان  -4

4/1/5001 

بتاااريخ  5231د/ رئاايس الجامعااة رقاام 0بقاارار أ  51/6/5066أسااتاذ بقساام القااانون الاادولى العااام اعتبااارا ماان  -2

56/6/5066  

قائم بعمل وكيل كلية الحقوق بمدينة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئاة اعتباارا مان تااريخ صادور قارار  -1

   5066/ 4/6بتاريخ  5561د/ رئيس الجامعة رقم 0أ

 مدير شعبة الدراسة القانونية باللغة اإلنجليزية -7

 5204د/ رئايس الجامعاة رقام 0اعتبارا من تاريخ صدور قارار أوكيال للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -8

       57/6/5066بتاريخ 



بتااريخ  6420د/ رئايس الجامعاة رقام 0وكيال للكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارا مان تااريخ صادور قارار أ -6

 ولمدة ثالث سنوات  6/66/5065

د/ رئاايس 0ات العليااا والبحااوث بقاارار الساايد أيجاادد لساايادتي وكاايال للدراساا 57/6/5064اعتبااارا ماان  -60

     ولمدة ثالث سنوات  56/6/5064بتاريخ  6000الجامعة رقم 

    

  -المؤلفات العلمية:  
  9- 2412-  04--977  الترقيم الدولى   – 63008/68رقم اإليداع  -6668طبعة  –قانون المنظمات الدولية  -6

  5000طبعة  –قانون العالقات الدولية  -5

   5000طبعة  –مصادر وأشخاص القانون الدولى  -3

حصااانات الحكااام  ومحاكماااتجم عاان جاارائم واإلبااادة والعاادوان والجاارائم رااد اإلنسااانية   دار النج ااة العربيااة  -4

5001   
    5007التعديل العرفى للمعاهدات والمواثيق الدولية   دار النج ة العربية  -2

   5060ة النووية   مجلة البحوث القانونية واإلقتصادية أكتوبر االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولي -1
حق المالحة الدولياة  –احتجاز وتفتيش سفن القرصنة واإلتجار بالمخدرات والمخالفة لحق المرور البرى  -7

      5060بين النظرية والتطبيق   مجلة البحوث القانونية واإلقتصادية أكتوبر 

 دورات تنمية المهارات
    5002/ 57/6وحتى  54/6/5002االتجاهات الحديثة فى التدريس فى الفترة من  -  6                   

  55/8/5001وحتى  50/8/5001اقتصاديات وتسويق وتمويل البحوث فى الفترة من  -5                      

وحتى  57/8/5001ن تدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغر فى الفترة م – 3                      

56/8/5001  

وحتى  0/7/0227استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة من  – 4                       

3/7/0227     

 النشاط العلمى والثقافى   

 م 5002حتى 5006رائد اللجنة االجتماعية للعام الجامعى من  -6      

 ن الدولىع و فى الجمعية المصرية للقانو -  5      

 



حتى  5003أكتوبر 57البيئة واألمن القومى العربى فى اإلسكندرية فى الفترة من  –فى مؤتمر  –مشارك ع و  -3

  5003أكتوبر 58
 60مايو وحتى  8مشارك بالح ور والمناقشة فى مؤتمر   حماية البيئة ررورة من ررورات الحياة فى الفترة من  -4

 اإلسكندرية  5004مايو 

 حتى اآلن  6668جامعة المنوفية منذ عام  –فى اللجنة الثقافية بكلية الحقوق ع و  -2 
 5000رائد أسرة شروق فى عام      -1

  5006رائد أسرة شروق فى عام      -7

  5005رائد أسرة شروق فى عام      -8

 0224رائد أسرة المحامى فى عام    -9

 
 
 
 
  

 المؤهلة لوظيفة أستاذ الدورات التدريبية
  55/8/5001وحتى  50/8وتسويق وتمويل البحوث فى الفترة من  اقتصاديات  - 6 

   56/8/5001وحتى  57/8تدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغر فى الفترة   -5 

  3/7/5007وحتى  6/7استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة من  -3

  68/6/5066وحتى  61/6النشر العلمى فى الفترة من  -4

  51/6/5066وحتى  53/6تنظيم المؤتمرات العلمية فى الفترة من  -2

 62/5/5066وحتى 63/5فى الفترة من الساعات المعتمدة   - 1

 الخبرات القانونية 

د/ رئيس الجامعة 0** تقديم االستشارات القانونية فى غير أوقات العمل  الرسمية بموافقة السيد أ 

 30/60/5066بتاريخ 

ء على طلب سيادته هذا البيان بناوقد أعطى له 

 من يهمة األمرلتقديمه إلى 

                     الماااااااااادير العااااااااااام             ماااااااااادير اإلدارة              شاااااااااائون هيئااااااااااة التاااااااااادريس  

 يعتمد 

  الكلية عميد        

                             {   أبو الخير أحمد عطيةد/ .أ}                                        

 



 


